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III. 

Zpráva o plnění úkolů uložených v Koncepci bydlení České republiky 
do roku 2020 za rok 2014 
 
Zpráva o plnění úkolů uložených v Koncepci bydlení České republiky do roku 2020 (dále jen „Zpráva“) 
je předkládána na základě usnesení vlády č. 1058 ze dne 15. 12. 2014 k Plánu nelegislativních úkolů 
vlády České republiky na 1. pololetí 2015. 

Struktura Zprávy vychází ze struktury Koncepce bydlení ČR do roku 2020 (dále jen Koncepce 
bydlení), která je ve své návrhové části rozčleněná do tří základních cílů: 

 Dostupnost – zajištění přiměřené dostupnosti ve všech formách bydlení. 

 Stabilita – vytvoření stabilního prostředí v oblasti financí, legislativy a institucí pro všechny 
účastníky trhu s bydlením. 

 Kvalita – snižování investičního dluhu bydlení včetně zvyšování kvality vnějšího prostředí 
rezidenčních oblastí. 

Konkrétní úkoly stanovené v Koncepci bydlení jsou přiřazeny k jednotlivým prioritám formulovaným 
v rámci základních cílů. Zpráva informuje o úkolech, jejichž termíny plnění spadají do roku 2014, 
případně jsou plněny průběžně či trvale. 

Každoročně předkládaná Zpráva informuje členy vlády o plnění konkrétních úkolů za předcházející 
rok. Vzhledem k tomu, že v Koncepci bydlení zůstávají převážně úkoly trvalého charakteru, bude 
Zpráva za rok 2015 obsahovat celkové vyhodnocení naplnění cílů stávající Koncepce bydlení. Na 
základě tohoto vyhodnocení a s ohledem na aktuální sociálně ekonomický a legislativní kontext, který 
se odchyluje od vývoje předjímaného v platném dokumentu, bude Koncepce bydlení revidována, a to i 
s využitím údajů ze SLDB 2011, které v době její přípravy nebyly k dispozici. 

Přílohou Zprávy je tabulka Přehled úkolů z Koncepce bydlení ve znění usnesení vlády č. 346 ze dne 
12. 5. 2014. 

 
Plnění úkolů za rok 2014 

Cíl Dostupnost: 

Priorita 1 – Vyváženost podpor 

D 1.1 – Navrhnout úpravu stávajících podpor poskytovaných státem, případně jejich úplné zrušení, 
nahrazení či doplnění podporami novými. 
Odpovědnost: Ministerstvo pro místní rozvoj, Státní fond rozvoje bydlení  
Termín: průběžně – splněno 

V roce 2014 byly přijaty úpravy následujících podpor (viz plnění úkolu S 2.1 a K 1.1): 

 Nařízení vlády č. 319/2014 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou 

úvěrů na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou a o změně některých nařízení vlády. 

Nařízení vlády, které bylo přijato dne 24. listopadu 2014, nabylo účinnosti dnem 1. ledna 

2015. 

Cílem úpravy je v jednom nařízení vlády sjednotit a upravit podmínky pro poskytování úvěrů 

na opravy vlastníkům bytů - fyzickým i právnickým osobám a na výstavbu či pořízení bydlení 

fyzickým osobám - vlastníkům bytů, které byly poškozeny či zničeny v důsledku živelní 

pohromy. Dalším cílem bylo zpřehlednění právní úpravy, sjednocení a aktualizace podmínek 

pro získání úvěru, zvýšení limitů úvěru, snížení administrativní i dluhové zátěže obcí a zvýšení 

motivace vlastníků k pojištění bydlení. 

 Novela nařízení vlády č. 468/2012 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení 
formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů, 
ve znění pozdějších předpisů. Předmětem novelizace bylo: 

o rozšíření podpory na další činnosti směřující k energetickým úsporám; 
o rozšíření dosavadního režimu podpory de minimis o notifikovaný režim, čímž je 

program otevřen i žadatelům, kteří mají podporu v režimu de minimis vyčerpánu. 
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 Úprava programu 117 510 Podpora bydlení pro rok 2015 před jeho vyhlášením podle 
zkušeností z realizace programu v roce 2014. Vyhlášeny byly čtyři podprogramy: 

o 117 512 Podpora regenerace panelových sídlišť, 
o 117 513 Podpora výstavby technické infrastruktury, 
o 117 514 Podpora výstavby podporovaných bytů, 
o 117 515 Podpora oprav domovních olověných rozvodů.  

Upraveny byly následující podmínky podprogramu Podpora výstavby podporovaných bytů:  

- bylo vráceno příjmové kritérium u osob z cílové skupiny. Jedná se o preventivní opatření, 
jehož cílem je zabránit záměrům některých příjemců dotace z německého příhraničí, 
pronajímat pečovatelské byty seniorům z Německa, aniž by byly nejdříve uspokojeny potřeby 
v místě; 

- byla stanovena maximální výměra pečovatelského bytu – sjednocení s novým dotačním 
titulem Komunitní dům seniorů; 

- byla zkrácena lhůta pro uzavření nové nájemní smlouvy – sjednocení s dotačním 
titulem Vstupní byt; 

- byl snížen věk nájemců pečovatelského bytu – nemožnost financování bydlení pro seniory 
z IROP; 

- byla upravena doba trvání nájmu s ohledem na novou úpravu přechodu nájmu v novém 
občanském zákoníku; 

- byl zařazen nový dotační titul „Komunitní dům seniorů“. Jedná se o podporu nového typu 
bydlení seniorů, kde je dotace poskytována na celý objekt, ve kterém jsou kromě nájemních 
bytů i sdílené prostory pro společné aktivity obyvatel Komunitního domu seniorů. Podpora 
vzniku Komunitních domů seniorů reaguje na potřebu kombinace samostatného bydlení s 
tím, že prostřednictvím používání sdílených prostor dochází k naplňování sociálních a 
emociálních mezilidských kontaktů. Sociální či zdravotní služby jsou dostupné, jsou 
poskytovány externě a jejich užívání zcela závisí na individuálních potřebách a prioritách 
obyvatel. Nový podpůrný nástroj je zacílený na ty, kteří si ve stáří chtějí uchovat soukromí a 
autonomii a přitom se necítit osamělí, izolovaní či závislí na rodině. Nový nástroj nebude 
nahrazovat stávající podporu výstavby nájemních bytů, ale rozšíří nabídku forem bydlení, 
které budou reagovat na různorodé potřeby seniorů. 

 
Priorita 2 – Zvýšení dostupnosti bydlení 

D 2.6 b) Návrh koncepčního řešení problematiky sociálního bydlení 
Odpovědnost: Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a 
ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu 
Termín 31. 12. 2014 – nesplněno, úkol pokračuje 

Původní termín stanovený usnesením vlády č. 153 ze dne 12. března 2014 na 30. 9. 2014 byl posunut 
na 31. 12. 2014. Dne 19. prosince 2014 dopisem čj. 2014/80857-225 požádala ministryně práce a 
sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová předsedu vlády Mgr. Bohuslava Sobotku o prodloužení 
termínu předložení materiálu do vlády na konec února 2015. 
V době přípravy této Zprávy požádala ministryně práce a sociálních věcí dne 27. února 2015 dopisem 
čj. 2015/12283-225 o prodloužení termínu předložení do vlády znovu, a to do 15. 4. 2015. Důvodem 
prodloužení termínu je zkvalitnění navrhovaného dokumentu a dosažení co nejvyššího konsensu 
všech spolupředkladatelů. 
  

Priorita 3 – Snižování nákladů spojených s bydlením 

D 3.2 Zakotvení motivačního prvku, který povede k dosahování vyššího energetického standardu do 
všech programů podpory výstavby a rekonstrukcí. 
Odpovědnost: Ministerstvo pro místní rozvoj, Státní fond rozvoje bydlení  
Termín: průběžně – splněno 

Všechny podpory poskytované z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj i Státního fondu rozvoje 
bydlení obsahují motivační prvky na snižování energetické náročnosti budov. 
Žadatelem a tedy příjemcem zvýhodněného úvěru může být pouze ten, kdo plní nebo splnil 
požadavky na snižování energetické náročnosti.     
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U programů výstavby nájemních bytů se jedná o předepsanou třídu energetické náročnosti budovy B 
a vyšší, kterou musí nový bytový dům splňovat.  
U oprav a modernizací bytových domů je přímo v nařízení vlády stanoveno, že předmětem opravy a 
modernizace musí být činnosti vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy s uvedením jejich 
výčtu v příloze č. 1 k nařízení (pokud je stav domu vyžaduje). Viz informace k úkolu K 1.1. 

 
Priorita 4 – Pomoc státu při živelních pohromách a předcházení vzniku škod způsobených živelními 
pohromami 

D 4.2 Realizace pilotního projektu programu přemístění zástavby z ohrožených území. Na jeho 
základě je třeba formulovat doporučení pro projekt Motivačního programu na zlepšení urbanizace 
v území s významným povodňovým rizikem. 
Odpovědnost: Ministerstvo pro místní rozvoj, Státní fond rozvoje bydlení  
Termín: 31. 11. 2014 – splněno 

Úkol navazuje na úkol C/5 Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v České republice 
s využitím technických a přírodě blízkých opatření „Vytvořit motivační nástroje pro snížení existující 
urbanizace v území s významným povodňovým rizikem“ (usnesení vlády ČR č. 799/2010 ze dne 9. 11. 
2010). 
Závěrečná zpráva o průběhu pilotního projektu, která obsahuje doporučení pro další postup prací pro 
plnění výše uvedeného úkolu C/5, byla předána jako informace ministryni pro místní rozvoj č.j. 
41564/2014-84 ze dne 17. prosince 2014. V rámci pilotního projektu bylo ověřováno, zda a za jakých 
podmínek je možné realizovat motivační nástroj pro snížení existující urbanizace v ohroženém území. 
Na realizaci pilotního projektu spolupracovali také zástupci Ministerstva zemědělství a Ministerstva 
životního prostředí. 
 

Cíl: Stabilita 

Priorita 1 – Stabilní portfolio zdrojů financování 

S 1.1 Metodická pomoc územním samosprávám při přípravě společných projektů veřejného 
a soukromého sektoru. 
Odpovědnost: Státní fond rozvoje bydlení  
Termín: průběžně – splněno 

V rámci nového informačního projektu (www.portalobydleni.cz) byla zřízena samostatná tematická 
sekce pro obce, kde se autoři textů věnují problematice bydlení z pohledu územních samospráv. V 
létě 2014 proběhla anketa, ve které SFRB zjišťoval, jak se obce staví k otázce nájemního bydlení. 
Bylo osloveno přes 6 tisíc obcí, z výsledky šetření byly zpracovány články pro Portál o bydlení. 
Souběžně s anketou byl územním samosprávám nabídnut bezplatný odběr elektronického Zpravodaje 
SFRB (v měsíční periodicitě). Mnohé z nich tuto možnost využily a informace ze SFRB přebírají do 
svých tiskovin či na své webové stránky. 
V součinnosti s redakční radou Portálu o bydlení připravil odbor komunikace SFRB podzimní semináře 
pro města a obce ve třech vybraných regionech. Jednalo se o Plzeňský, Zlínský  
a Pardubický kraj. Semináře se pod hlavičkou Portálu o bydlení konaly v druhé polovině září 2014, 
konkrétně 25., 26. a 29. září v sídlech krajských úřadů. Na seminářích byly prezentovány programy 
poskytované SFRB a MMR ČR. Dalším bodem bylo téma právo a praxe pro bydlení. 

 
S 1.2 Zahrnout podporu bydlení mezi intervence v rámci přípravy rozvojových priorit ČR pro budoucí 
programové období 2014-2020. 
Odpovědnost: Ministerstvo pro místní rozvoj, Státní fond rozvoje bydlení 
Termín: průběžně – splněno 

Podpora bydlení je v návrhu vymezení programů pro programové období 2014-2020 zakomponována 
v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP): 

Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů zahrnuje 
specifický cíl 2.1 – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi. V rámci tohoto cíle 
je potřeba dobudovat infrastrukturu k poskytování sociálních služeb a doprovodných programů na 
podporu sociálního začleňování. Podporována musí být síť pro poskytování služeb terénního 

http://www.portalobydleni.cz/
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charakteru, nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, azylového bydlení a zcela nově vytvořena 
kapacita sociálního bydlení v obcích. 

V rámci specifického cíle 2.5 – Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení – je třeba snížit 
energetickou náročnost budov v sektoru bydlení na nákladově optimální úroveň. Energeticky náročný 
provoz bytového fondu se promítá do vysokého zatížení domácností výdaji na energie. Z celkových 
výdajů na bydlení připadá asi polovina právě na energie a provoz. Snížení energetické náročnosti 
budov se tak kromě úspor ve spotřebě energií projeví i v nákladech domácností na bydlení. 

 
Priorita 2 – Snížení finančního zatížení systému 

S 2.1 Revize stávající podpory poskytované MMR a SFRB z pohledu jejich udržitelnosti a z pohledu 
předpokládaného vývoje veřejných financí a předložit návrhy úprav s důrazem na upřednostnění 
revolvingových nástrojů, zachování dotačních nástrojů ponechat pouze tam, kde jsou nezbytné. 
Odpovědnost: Ministerstvo pro místní rozvoj, Státní fond rozvoje bydlení 
Termín: 30. 4. 2012 a vždy s předloženým návrhem rozpočtu – splněno  

Rozpočet Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2014 obsahoval pouze prostředky určené 
na poskytování úvěrů a záruk. Přímé dotace byly poskytovány pouze v souvislosti s již uzavřenými 
smluvními závazky podle nařízení vlády č. 616/2004 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje 
bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou nebo pořízením bytu některými 
osobami mladšími 36 let, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o 
použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami 
právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů, ve znění pozdějších předpisů. 

MMR poskytuje podpory v rámci programového financování. Program Podpora bydlení je schválen 
Ministerstvem financí a platí do roku 2015. Finanční prostředky na financování programu nepřekračují 
limity pro Ministerstvo pro místní rozvoj stanovené Státním rozpočtem a střednědobým výdajovým 
rámcem. 

 
S 4.2 Pokračování deregulace nájemného a nájemních vztahů. 
Odpovědnost: Ministerstvo pro místní rozvoj 
Termín: průběžně – splněno 

Od 1. ledna 2014 je účinný nový občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb. Podle tohoto zákona si 
smluvní strany při vzniku nájemního vztahu mohou ujednat výši nájemného. Pokud si nájemné 
neujednají, vznikne pronajímateli právo na nájemné v takové výši, jaká je v den uzavření smlouvy v 
místě obvyklá pro nový nájem obdobného bytu za obdobných smluvních podmínek. 
Strany si mohou ujednat také každoroční zvyšování nájemného. Pokud k takovému ujednání nedojde, 
může pronajímatel, při dodržení zákonem stanovených podmínek, navrhnout nájemci zvýšení 
nájemného až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě. Podrobnosti a postup 
pro  zjištění srovnatelného nájemného v daném místě stanoví nařízení vlády č. 453/2013 Sb. 
Pokud nedojde k dohodě o výši nájemného, stanoví zákon možnost obrátit se na soud, aby o výši 
nájemného rozhodl.  
Vzhledem k poměrné krátké době účinnosti nového občanského zákoníku, není dosud Nejvyšším 
soudem vydáno žádné rozhodnutí, na jehož základě by bylo možné předjímat, jaká bude rozhodovací 
praxe soudů. 

 
S 5.1 Respektovat kompetenci a odpovědnost Ministerstva pro místní rozvoj při realizaci státní bytové 
politiky. 
Odpovědnost: všechny státní orgány 
Termín: trvale – částečně splněno  

Ministerstvo životního prostředí – při přípravě nebo aktualizaci programu Nová zelená úsporám včetně 
jeho podprogramů spolupracuje Ministerstvo životního prostředí s Ministerstvem pro místní rozvoj tak, 
aby programy podpory realizace bytové politiky byly sladěné ve smyslu komplementarity a synergie. 
Tomu odpovídá i návrh společného Memoranda o spolupráci při přípravě a budoucí realizaci podpory 
energetických úspor v oblasti bydlení z ESI fondů a programů národní podpory pro období 2014-2020. 
Ostatní ministerstva – ministerstva respektují kompetence Ministerstva pro místní rozvoj v oblasti 
bydlení. 
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S 6.1 Posílení informační báze týkající se trhu bydlení, volně přístupné pro veřejnost. 
Odpovědnost: Státní fond rozvoje bydlení 
Termín: trvale – splněno 

Státní fond rozvoje bydlení v lednu 2014 spustil internetový Portál o bydlení na adrese 
www.portalobydleni.cz. Jedná se o pravidelně aktualizované webové stránky, které přinášejí čtenářům 
souhrnné informace z oblasti bydlení formou článků, analýz a praktických dokumentů (vzorové 
smlouvy apod.). Na Portálu o bydlení je rovněž zřízena bezplatná poradna, ve které odborníci ze 
Sdružení nájemníků odpovídají na dotazy čtenářů a pomáhají jim s řešením problémů. Na obsahu se 
podílí odborníci z jednotlivých ministerstev, do jejichž věcné působnosti spadají některé aspekty 
bydlení, ale i řada institucí, které mají k bydlení vztah. Jedná se především o sdružení, asociace, 
svazy a neziskové organizace. Ke dni 31. 12. 2014 zaznamenal Portál o bydlení přes 80 tisíc návštěv. 

  
Priorita 7 – Důsledné vymezení odpovědností a koordinace aktivit státu v oblasti politiky bydlení 

S 7.4 Naplňování cílů koncepce státu v oblasti bydlení – předkládání zpráv vládě. 
Odpovědnost: všechny resorty 
Termín – ročně k 30. 4. – splněno 

Zpráva, která je předkládána vládě každoročně, obsahuje informace o plnění úkolů s termínem plnění 
do konce roku 2014 a průběžně nebo trvale. Zpráva byla připravena na základě podkladu od 
jednotlivých resortů. 

Ministerstvo financí, vnitra, dopravy, spravedlnosti, kultury, zdravotnictví, školství, mládeže a 
tělovýchovy nejsou přímým gestorem žádného úkolu s termínem plnění v roce 2014. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci dlouhodobé a úzké spolupráce bude nadále podporovat 
proinvestiční aktivity v oblasti bydlení zajišťované resortem MMR a Státním fondem rozvoje bydlení a 
také se na nich podílet již ve stádiu příprav. Jedná se zejména o oblast oprav, rekonstrukcí a 
modernizací bytových domů a oblast sociálního bydlení. MPO se podílí na činnostech souvisejících 
s přípravou příslušné stavební legislativy a zákona o sociálním bydlení. 

Ministerstvo zemědělství v roce 2014 spolupracovalo s Ministerstvem pro místní rozvoj zejména při 
plnění úkolu D 4.2, který vyplývá z Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v České 
republice s využitím technických a přírodě blízkých opatření. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí průběžně pracuje na plnění úkolů z Koncepce, kterých je 
gestorem. Informace jsou uvedeny u konkrétních úkolů. 

Ministerstvo životního prostředí – podpora opatření vedoucích ke snižování energetické náročnosti v 
oblasti bydlení byla v roce 2014 Ministerstvem životního prostředí poskytována prostřednictvím 
programu Nová zelená úsporám. Dne 6. ledna 2014 byla vyhlášena 1. výzva k podávání žádostí o 
podporu v rámci programu Nová zelená úsporám na realizaci opatření vedoucích k úsporám energie v 
rodinných domech. Příjem žádostí byl spuštěn 1. dubna 2014 a trval do 31. prosince 2014. Alokace 
pro tuto výzvu ve výši 1,9 mld. Kč byla zdrojově kryta podílem z výnosu dražeb emisních povolenek 
EUA. Do konce roku 2014 bylo podáno 6 100 žádostí s požadavkem podpory ve výši 1,4 mld. Kč. 
Cílem programu Nová zelená úsporám je podpora realizace opatření vedoucích ke snížení emisí 
skleníkových plynů a znečisťujících látek v ovzduší, snížení energetické náročnosti budov (úspora 
energie) a zlepšení kultury bydlení. Program je významným prorůstovým opatřením s pozitivními 
dopady na českou ekonomiku, a to jak přímo na státní rozpočet, tak i na rozvoj podnikatelské sféry 
v dotčených oblastech stavebnictví, strojírenství a dalších souvisejících sektorech. Dalším významným 
prorůstovým dopadem je vytvoření nebo udržení desítky tisíc pracovních míst. 
Program je nastaven pro dosažení vysokého finančního pákového efektu, a to vysokou mírou 
mobilizace vlastních zdrojů soukromého sektoru. 
Usnesením vlády č. 848 ze dne 6. listopadu 2013 k Dokumentaci programu Nová zelená úsporám i.č. 
115 280 se pod bodem III. 4 ukládá ministru životního prostředí pravidelně jednou ročně informovat 
vládu o stavu programu Nová zelená úsporám za uplynulý rok, a to vždy do 30. dubna. 
V roce 2014 spolupracovalo Ministerstvo životního prostřední s Ministerstvem pro místní rozvoj 
zejména při plnění úkolu D 4.2, který vyplývá z Koncepce řešení problematiky ochrany před 
povodněmi v České republice s využitím technických a přírodě blízkých opatření. 
 
 

http://www.portalobydleni.cz/
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Cíl: Kvalita 

Priorita 1 – Snižování investičního dluhu 

K 1.1 Revize stávajících programů na podporu revitalizace bytového fondu, a návrh jednotného 
programu v oblasti bydlení s cílem zvýšit komplexnost rekonstrukcí a maximálně snižovat 
energetickou náročnost. 
Odpovědnost: Státní fond rozvoje bydlení, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního 
prostředí 
Termín: průběžně – splněno 

Podpory poskytované z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj i Státního fondu rozvoje bydlení 
obsahují podmínky vedoucí ke snižování energetické náročnosti budov. Žadatelem a tedy příjemcem 
zvýhodněného úvěru nebo dotace může být pouze ten, kdo plní nebo splnil požadavky na snižování 
energetické náročnosti (viz také úkol D 3.2). 

Novela nařízení vlády č. 468/2012 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou 
úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů. Předmětem 
novelizace bylo:  
a) rozšíření podpory na další činnosti směřující k energetickým úsporám, 
b) rozšíření dosavadního režimu podpory de minimis o notifikovaný režim, čímž je program otevřen i 
žadatelům, kteří mají podporu v režimu de minimis vyčerpánu. 

MŽP – Míra podpory realizovaných opatření v rámci podprogramu Nová zelená úsporám – Bytové 
domy (BD) bude nastavena na obdobnou výši, jako je nastavena míra podpory u produktů nabízených 
Ministerstvem pro místní rozvoj a Státním fondem rozvoje bydlení pro bytové domy. Programy se 
budou navzájem doplňovat, tj. žadatel si bude moci podat žádost jak na podporu opatření vedoucích 
k úsporám energie, tak i na vnitřní i vnější rekonstrukci budovy. 
Ve stávající Dokumentaci programu Nová zelená úsporám jsou kompletně zpracovány podprogramy 
Rodinné domy (RD) a Náklady státu na administraci (NSA). V současné době je zpracována změna 
Dokumentace programu Nová zelená úsporám, která je ve schvalovacím procesu. Zásadní změnou 
v dokumentaci je kompletní dopracování podprogramu BD, včetně aktualizace podprogramů RD a 
NSA. Podprogram BD je připravován v souladu s dohodou s Ministerstvem pro místní rozvoj o 
společném postupu a strategii v bytové politice, která je rovněž definována v návrhu společného 
memoranda Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj. Memorandum definuje 
komplementárnost programů n  podporu obytných budov obou ministerstev a vylučuje překryvy. 
 

Priorita 2 – Kvalita vystavěného prostředí, specificky s ohledem na bydlení 

K 2.1 Připravit návrh politiky rozvoje stavební kultury (architektury) a předložit vládě ke schválení. 
Odpovědnost: Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Českou komorou architektů, Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků, Státní fond rozvoje bydlení 
Termín: 31. 12. 2014 – splněno 

V roce 2014 bylo dokončeno zpracování návrhu „Politiky architektury a stavební kultury České 
republiky“. Po vnitřním připomínkovém řízení  proběhlo na přelomu listopadu a prosince 2014 vnější 
připomínkové řízení, ve stejném termínu byl materiál zveřejněn k připomínkování veřejností.  

Upravený materiál byl vládě předložen ke schválení dne 30. 12. 2014. Vláda „Politiku architektury a 
stavební kultury České republiky“ schválila dne 14. 1. 2015 svým usnesením č. 22. Schválený materiál 
je zveřejněn na webové stránce http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-
planovani-a-stavebni-rad/Koncepce-Strategie/Politika-architektury-a-stavebni-kultury-Ceske-rep 

 
Priorita 3 – Podpora zvyšování kvality vnějšího prostředí rezidenčních oblastí 

K 3.1 Revize stávajících programů na podporu revitalizace bytového fondu a návrh jednotného 
programu v oblasti bydlení s cílem zvýšit komplexnost rekonstrukcí a maximálně snižovat 
energetickou náročnost. 
Odpovědnost: Státní fond rozvoje bydlení, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního 
prostředí 
Termín: 31. 12. 2012 – částečně splněno 

http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Koncepce-Strategie/Politika-architektury-a-stavebni-kultury-Ceske-rep
http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Koncepce-Strategie/Politika-architektury-a-stavebni-kultury-Ceske-rep
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Podpory poskytované z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj i Státního fondu rozvoje bydlení 
obsahují podmínky vedoucí ke snižování energetické náročnosti budov. Žadatelem a tedy příjemcem 
zvýhodněného úvěru může být pouze ten, kdo plní nebo splnil požadavky na snižování energetické 
náročnosti (viz úkol D 3.2). 

 

 
 


